اﺷﺘﺒﺎه در ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ
ﻣﻬﺮان زﻧﮕﻨﻪ
ﺑﻮی ﺑﺎروت ﺑﻪ ﻣﺸﺎم ﻫﻤﻪ ﻣﯽرﺳﺪ؛ ﺗﻮﻫﻢ اﺳﺖ ﯾﺎ واﻗﻌﯿﺖ؟ ا ﮐﺜﺮ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق وﺳﺎﺋﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ از
راﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﭗ ،ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ،ﺑﻪ اﻣﮑﺎن ﺟﻨﮓ ﺑﲔ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻪ ﺟﺰ دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﭼﻨﺪ
ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻫﻤﻪی دول ﺟﻬﺎن رژﯾﻢﻫﺎی اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺣﺪاﻗﻞ ﻇﺎﻫﺮا دﻋﻮت ﺑﻪ
ﺧﻮﯾﺸﺘﻨﺪاری و ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﺮدهاﻧﺪ.
واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺻﺮف دوﻟﺖ اﯾﺮان در ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﻣﻨﻈﻢ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﯾﺮان
ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﲑوﻫﺎی ﻣﺤﻮر ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺻﺪام
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺣﺘﯽ ،ﺑﺎ آﻧﮑﻪ واﺿﺢ اﺳﺖ ،در ﺳﻄﺢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺻﺮف ﭼﻨﺪ ﻧﺸﺮﯾﻪی »ﻧﻈﺎﻣﯽ-
ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﺑﺎ آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ،ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﻧﲑوﻫﺎی ﻣﺤﻮر ﻏﺮب ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺟﻨﮕﯽ
ﺻﻮرت ﺑﮕﲑد ،ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﺛﺮات ﺑﲔاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎدی آن ﯾﻌﻨﯽ اﺧﺘﻼل در ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ،ﺟﻨﮓ ﺑﻪ
اﯾﺮان ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ و در وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺤﻮر ﻏﺮب ﻫﻤﲔ
ﺟﺎﺳﺖ.
ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر و در واﻗﻊ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ،ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺳﻠﻄﻪی اﯾﺮان ﺑﺮ ﺗﻨﮕﻪی ﻫﺮﻣﺰ ،اﺳﱰاﺗﮋی اﻣﻨﯿﺘﯽ رژﯾﻢ،
ﯾﻌﻨﯽ دﺧﺎﻟﺖﻫﺎﯾﺶ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ در ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺗﺤﻘﻖ اﺳﱰاﺗﮋی »ﺗﻌﻮﯾﺾ رژﯾﻢ« از ﻃﺮﯾﻖ
ﺟﻨﮓ در اﯾﺮان ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ دو ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻢ ﺷﺮﻗﯽ و ﻫﻢ ﻏﺮﺑﯽ رژﯾﻢ در ﭼﻨﺪ
دﻫﻪی اﺧﲑ ﮐﻤﱰ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﺳﱰاﺗﮋی ﻓﻌﻠﯽ اﯾﺮان در ﻧﺤﻮهی ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ »ﻧﻪ ﺟﻨﮓ و ﻧﻪ ﻣﺬا ﮐﺮه« در اﯾﻦ ﺑﺮﻫﻪ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪی
اﺳﱰاﺗﮋی ﻣﻨﻄﻘﻪای اﯾﺮان ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﱃاﻻﺑﺪ دوام ﺑﯿﺎﺑﺪ و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺮا؟ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ .اﯾﻦ
دو اﺳﱰاﺗﮋی در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ در ﺣﻔﻆ رژﯾﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ا ﮔﺮ ﺗﺤﺮﯾﻤﯽ در ﮐﺎر ﻧﻤﯽﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﯾﮕﺮ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﱰاﺗﮋی ﻣﻨﻄﻘﻪای-اﻣﻨﯿﺘﯽ رژﯾﻢ را ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﭼﺮا؟ اﮔﺮ اﺳﱰاﺗﮋی اﻣﻨﯿﺘﯽ،
ﺑﺮای ﺣﻔﻆ رژﯾﻢ ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪی ﺷﺪه و ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﭼﻨﲔ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ،ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺪت ﺣﻔﻆ
رژﯾﻢ را ﺳﺨﺖ و در دراز ﻣﺪت ﻏﲑ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﯿﺶﺷﺮطﻫﺎی ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺑﺮقآﺳﺎ
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورﻧﺪ .ﻋﻠﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺎﺑﻞ روﺋﯿﺖ اﺳﺖ :ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﭘﺲ از ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﭘﲑاﻣﻮﻧﯽ اﯾﺮان ﻫﻨﻮز ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی اﯾﻔﺎء ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪون آﻧﺎن اﮔﺮ ﻧﮕﻮﺋﯿﻢ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮو ﻣﯽﭘﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﺶ وﺟﻮد دارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﺲ
از ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﱳ ذﺧﺎﺋﺮ ارزی اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﻌﻠﯽ ﻏﲑ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ »ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ« در
ﺟﻨﮓ )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻠﻮزوﯾﺘﺰی ﮐﻠﻤﻪ( را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺿﻌﻒ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺶﺷﺮطﻫﺎی
ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺑﺮقآﺳﺎﺳﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آن ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ »ﮐﻞ ﻣﺸﺨﺺ« )ﻣﺎرﮐﺲ( در

ﺳﻄﺢ ﺑﻼواﺳﻄﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﻨﮑﺮتﺗﺮ ،ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮان ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان را دﭼﺎر
اﺧﺘﻼل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺟﻠﻮی اﻓﺰاﯾﺶ آن را ﻣﯽﮔﲑﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮوط دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ
ﺑﺮقآﺳﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ.
از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺮای اﯾﺮان ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮوط ﭘﻮﻣﭙﺌﻮ )دوازده ﺷﺮط( و ﭘﺬﯾﺮش ﺣﺘﯽ ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﺎن ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﯽ ﭘﺎﯾﺎن اﺳﱰاﺗﮋی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪایاش اﺳﺖ و ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ آن ،اﯾﺮان در واﻗﻊ ﺧﻮدش راه را
ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺜﺎل ﻋﺮاق ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺘﺤﺪﯾﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﺮان در ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺑﺮقآﺳﺎ ﻫﻤﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ و از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻋﺪم ﻣﺬاﮐﺮه اﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ اﻣﻨﯿﺖ و ﺣﻔﻆ رژﯾﻢ را از درون و ﺑﺮون ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ راه ﺧﺮوج اﯾﺮان از ﻣﺨﻤﺼﻪ ،ﺷﮑﺴﱳ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ و ﯾﺎ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺷﺮوط ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ .در
اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﻣﮑﺎن دور زدن ﻣﺤﺪود اﻣﺎ اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ )ﮐﻪ در ﻣﻮرد آن ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮان
ﻧﻈﺮورزی ﮐﺮد( ،اﯾﺮان دو اﻣﮑﺎن دارد (۱ :ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺮوج از ﺑﺮﺟﺎم اروﭘﺎ را ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﯿﻠﺶ وادار ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ و ﻫﻤﮑﺎری اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﮑﻨﺪ (۲ .دﺧﺎﻟﺖ در ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺣﻮزهی ﺧﻠﯿﺞ .اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺧﺘﻼل در ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ ،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻻ
رﻓﱳ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺸﻮد ﺑﺎز ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر اﺟﺎزهی ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان را ﺑﺪﻫﺪ.
اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮﺟﺎم ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺪون ﺧﺮوج از آن ،ﭼﻨﺪ ﻗﺪم ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ و دو ﭘﻬﻠﻮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﻓﺮوش اوراﻧﯿﻮم ﻏﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﺋﲔ و آب ﺳﻨﮕﲔ را
اﺻﻮﻻ ﻧﺪارد ،و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ آب ﺳﻨﮕﲔ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻼح ﭘﻠﻮﺗﻮﻧﯿﻮم )و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻼح اﺗﻤﯽ(
ﻻزم دارد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دو وﺟﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﻋﻼم ﻋﺪم ﻓﺮوش آب ﺳﻨﮕﲔ از ﻃﺮف دوﻟﺖ اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
دو ﻣﻌﻨﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻢ ﺟﻬﺖ ﮔﲑی در راﺳﺘﺎی ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺮوج از ﺑﺮﺟﺎم ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺪﻫﺪ و ﻫﻢ ﻣﺒﲔ ﻋﺪم
اﻣﮑﺎن ﻓﺮوش آن در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﺣﺘﻤﺎل دوﻣﯽ ﺑﯿﺸﱰ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺮوج ﮐﺎﻣﻞ از ﺑﺮﺟﺎم ﺟﺒﻬﻪی
ﻏﺮب را ﮐﻪ در آن ﻇﺎﻫﺮا ﺷﮑﺎﻓﯽ وﺟﻮد دارد ،ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﺎری ﮐﻪ اﯾﺮان اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﯿﭽﮕﺎه در ﺷﺮاﯾﻂ
ﻋﺎدی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺎفﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در رژﯾﻢ اﯾﺮان در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻣﮑﺎﻧﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ.
اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ اروﭘﺎ را وادار ﺑﻪ اﻗﺪام ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﮑﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ رو در ﻣﻮرد ﻧﺘﺎﯾﺞ
اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﻗﺪری ﺻﱪ ﺑﮑﻨﺪ ،ﺑﻪ زودی ﻣﺪت اوﻟﺘﯿﻤﺎﺗﻮم اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اﯾﺮان از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺘﺤﺪﯾﻨﺶ )در اﯾﻨﺠﺎ ﺣﻮﺛﯽﻫﺎ( ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ از ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و
اﻣﺎرات را ﻣﺨﺘﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن آن در ﺳﻄﺢ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ-ﻧﻈﺎﻣﯽ-ﻧﻈﺮی وﺟﻮد دارد ،ﺗﻼﻃﻢﻫﺎی ﺑﺎزار ﻧﻔﺖ
ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ را وادار ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﮑﺎن واﻗﻌﯽ اﺳﺖ .ﺣﻮﺛﯽﻫﺎ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﯾﮏ
ﮐﺸﺘﯽ در آبﻫﺎی ﺑﺎباﻟﻤﻨﺪب ﺻﺪﻣﻪ زدﻧﺪ و اﺧﲑا ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻧﻔﺘﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﻣﮑﺎن ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ-ﻧﻈﺎﻣﯽ-ﻧﻈﺮی آن )زدن ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺷﮏ ﯾﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺎ ﭘﻬﺒﺎد(
آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ﻧﲑوﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ )آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ( ﺑﻪ اﯾﺮان و ﺣﻮﺛﯽﻫﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﯾﺎ دﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﲑوﻫﺎ

را ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﺗﺎ اﺳﱰاﺗﮋی ﺗﺤﺮﯾﻢ را ﻧﻘﺶ ﺑﺮ آب ﺑﮑﻨﻨﺪ؟ ﺟﻮاب ﺳﺌﻮال اﺧﲑ ﻋﻤﻼ داده ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﺣﻀﻮر ﻧﲑوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺛﺮات رواﻧﯽ ﺣﻀﻮر ﻧﲑوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺟﻬﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﺮای ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﺬا ﮐﺮه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﻮﻣﭙﺌﻮ ،ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﺖ ﻏﺎﻟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ،در ﻋﲔ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﲑوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺮای
ﺣﻤﻠﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان در ﺧﻠﯿﺞ و  ...ﮔﺮد ﻧﯿﺎﻣﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﲑی از آﻧﭽﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات
ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و رﺻﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﲑی از ﺧﺮوج اﯾﺮان از ﻣﺨﻤﺼﻪی
ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ اﺳﺖ.
در واﻗﻊ اﮔﺮ ﻧﻔﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و اﻣﺎرات و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﻠﯿﺞ ﺻﺎدر ﺷﻮد ،و اﯾﺮان و
ﻣﺘﺤﺪﯾﻨﺶ در اﯾﻦ روﻧﺪ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺻﱪ را ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﺛﺮاﺗﺶ را
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺗﻮان ﺻﱪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف اﯾﺮان »ﻧﺎﻣﺤﺪود« اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﻨﮓ ،اﮔﺮ
ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻨﮕﯽ در ﮔﲑد ،ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﻌﺪ.
ﺑﻮی ﺑﺎروت را اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻣﮑﺎن »اﺷﺘﺒﺎه« ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﲔ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻧﺎﻇﺮان »ﺳﺎده ﻟﻮح« ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دﺧﺎﻟﺖ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ.
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻧﲑوﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺜﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و  ،...ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻣﺜﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺒﺎن ،ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ،ﺣﺰب دﻣﻮﮐﺮات ﮐﺮدﺳﺘﺎن ،ﺟﯿﺶ اﻟﻌﺪل و ﻏﲑه ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن
دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﺮان ،ﺑﺎﻟﮑﺎﻧﯿﺰه ﯾﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻧﺌﻮﮐﻠﻮﻧﯿﺎل در اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
اﺷﺘﺒﺎه را )ﻣﺜﻞ واﻗﻌﻪی ﺧﻠﯿﺞ ﺗﻮﻧﮑﲔ( ﺑﺎ ﻣﺜﻼ ﺷﻠﯿﮏ ﭼﻨﺪ ﮐﺎﺗﻮﺷﯿﺎ ﯾﺎ ﻣﻮﺷﮏ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﺳﺒﺰ ﺑﻐﺪاد ﯾﺎ
ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ در ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان و ﻧﺒﺎﯾﺪ از
»اﺷﺘﺒﺎه« اﯾﺮان ﯾﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﺮف زد ،ﻧﲑوﻫﺎی ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ،ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮏ ﻧﯿﺰ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ
»اﺷﺘﺒﺎه« را ﺧﻠﻖ ﺑﮑﻨﻨﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ را آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﯾﺮان ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ؟ ﻃﺒﻌﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،از اﯾﻦ رو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺳﻄﺢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﲔ ﻃﺮﻓﲔ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﻃﺮف از ﺑﺮﻗﺮاری آن ﻃﻔﺮه
ﻣﯽرود ،ﺣﺘﯽ ﺑﺪون رﺟﻮع ﺑﻪ دﻻﺋﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻨﮓﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ» :ﺟﻨﮓ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ« اﻓﺴﺎﻧﻪای
اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻘﺪر ﻏﲑ واﻗﻌﯽ ﮐﻪ اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ» .اﺷﺘﺒﺎه« ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﲔ،
اﯾﺮان ﯾﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ )ﯾﺎ ﻫﺮ دو( ،ﺧﻮاﻫﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﲑی »اﺷﺘﺒﺎه« ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﻮای ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﮑﻨﻨﺪه ﺑﻪ
ﻧﻔﻊ رﻗﺒﺎ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﻃﺮف اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻋﻠﲑﻏﻢ ﺳﺨﻨﻮریﻫﺎی ﺟﻨﮓﻃﻠﺒﺎﻧﻪی رﻫﱪان آن ،ﺧﻮاﻫﺎن ﯾﮏ ﭼﻨﲔ
اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺧﻮﯾﺶ در ﻣﻮرد اروﭘﺎ و ﯾﺎ ﻣﺘﺤﺪﯾﻨﺶ )ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص در ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی آﻧﺎن ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﺿﻤﻨﯽ( اﺷﺘﺒﺎه ﺑﮑﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ در ﻣﻮرد آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﺰود:
ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﻓﺮد ﯾﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﻧﺘﺎن ﯾﺎﻫﻮ ﻣﯽﺗﺮﺳﻨﺪ ﺗﺮاﻣﭗ دوﺑﺎره اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﻮد و ﻓﺮﺻﺖ

»ﺑﺎﻟﮑﺎﻧﯿﺰه ﮐﺮدن« اﯾﺮان ﯾﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻧﺌﻮﮐﻠﻮﻧﯿﺎل در اﯾﺮان از دﺳﺖ ﺑﺮود ،ﮐﻞ رژﯾﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ )ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎن و دﻣﻮﮐﺮاتﻫﺎ( ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ،ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﻋﺠﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮد ﺗﺮاﻣﭗ را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﮐﺮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ دﻻﺋﻞ داﺧﻠﯽ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﺳﺘﯿﻀﺎح او و
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﺗﯽ( ،ﺑﺮای او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻔﺮ از ﺑﺤﺮان ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻨﮓ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان راه ﺣﻞ ﺑﺤﺮان ﺑﻮاﺳﻄﻪی ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﻮا در ﺳﻄﺢ رﻫﱪی آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻣﺎ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .وﺟﻮد ﻫﻤﲔ اﻓﺮاد
ﺷﺒﯿﻪ ﻧﺘﺎن ﯾﺎﻫﻮ در رژﯾﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ و  ...ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﱳ »اﺷﺘﺒﺎه« از ﺟﺎﻧﺐ
آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ را ﻧﺘﻮان ﯾﮏ ﺳﺮ ﻧﺪﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻨﯿﻢ :ﺷﺪت و ﺿﻌﻒ ﺑﻮی ﺑﺎروت در واﻗﻊ ﺗﺎﺑﻌﯽ اﺳﺖ از اﺛﺮات ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ و ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪن
ﭘﯿﺶﺷﺮطﻫﺎی ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺑﺮقآﺳﺎ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺑﯿﺸﱰ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ »ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ« در
ﺟﻨﮓ )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻠﻮزوﯾﺘﺰی ﮐﻠﻤﻪ( در اﯾﺮان ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ،ﻫﺮ ﭼﻪ اﺧﺘﻼل در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ
اﯾﺮان ﺑﯿﺸﱰ ﺷﻮد ،ﻫﺮ ﭼﻪ اﺛﺮات ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﯿﺸﱰ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﮑﺎف در آن ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺸﻮد ،ﻫﺮ ﭼﻪ
اﺗﺤﺎدﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای اﯾﺮان ﺑﺮ اﺛﺮ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺗﺎﻣﲔ ﻣﺎﱃ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﻫﺎ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ﺑﺸﻮﻧﺪ ،در ﯾﮏ ﮐﻼم ﻫﺮ
ﭼﻪ ﺷﺮوط ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺑﺮقآﺳﺎ ﺑﯿﺸﱰ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﻮی ﺑﺎروت ﺑﯿﺸﱰ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮﻋﮑﺲ.
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮی ﺑﺎروت ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯽرﺳﺪ و ﻟﺰوم »اﺷﺘﺒﺎه« ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻤﻼ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺮوط ﯾﮏ
ﭼﻨﲔ ﺟﻨﮕﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﺮوط ﭘﻮﻣﭙﺌﻮ ﻣﻌﻨﯽاش
ﮐﺎﭘﯿﺘﻮﻻﺳﯿﻮن رژﯾﻢ اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن ﻏﲑ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮدا ،آن وﻗﺘﯽ ﮐﻪ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ و
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺮدم اﯾﺮان ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻓﺎﺟﻌﻪ ،را ﻣﺴﺘﺎﺻﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﺎ رژﯾﻢ اﯾﺮان ﺑﻪ وﺿﻌﯽ دﭼﺎر ﺑﺸﻮد
ﮐﻪ ﺻﺪام دﭼﺎر آن ﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه ،اﮔﺮ ﻻزم ﺷﺪ ،در »ﺗﻤﺎم« وﺳﺎﺋﻞ ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ ﺟﻬﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ
ﮐﻪ ﮔﻠﻮﻟﻪی اول ،اﻣﺮ ﻋﻠﯽاﻟﺴﻮﯾﻪ در ﺟﻨﮓ» ،اﺷﺘﺒﺎﻫﺎ« از ﻟﻮﻟﻪی ﺗﻔﻨﮕﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺷﻠﯿﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﭼﻨﲔ وﺿﻌﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻼ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﻓﺮدی در آﻣﺮﯾﮑﺎ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎﺷﺪ :ﺗﺮاﻣﭗ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻫﯿﻠﺮی ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن .در ﭼﻨﲔ وﺿﻌﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﺰان ﺷﮑﺎف/اﺗﺤﺎد ﺑﲔ ﻗﻄﺐﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺑﲔاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﺟﻨﮓ/ﻋﺪم ﺟﻨﮓ ﺗﻌﯿﲔ ﮐﻨﻨﺪهاﻧﺪ .ﻓﺮودﺳﺘﺎن؟ ﻣﺮدم در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﯾﻦ ﻧﲑوﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﮔﻮﺷﺖ دم ﺗﻮپ وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺪون ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ)ﯾﺎﺑﯽ( آﻧﺎن ،آن ﻫﻢ در راﺳﺘﺎی ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی
واﻗﻌﯽ ﺧﻮﯾﺶ :ﺻﻠﺢ ،آزادی و ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺑﺪون »ﭼﻨﮓ در آﺳﻤﺎن اﻓﮑﻨﺪن« )ﺷﺎﻣﻠﻮ( ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﯾﻦ ﻧﲑوﻫﺎ ﺑﻠﮑﻪ در ﻋﺎﻟﻢ واﻗﻊ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﲔ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

